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“Polipi” ndërkombëtarizohet në edicionin e tretë

Prishtinë, 11 prill - Festivali ndërkombëtar i letërsisë “Polip” ka rezervuar tri ditë të majit për edicionin e tretë. Njësoj si vitin e kaluar, prej 10 deri më 12 maj, do

të bëhen bashkë në Prishtinë më shumë se 40 artistë, shkrimtarë, muzikantë e aktivistë kulturorë. 

Fiks një muaj para se të nis “Polip”, dramaturgu Jeton Neziraj, që organizon këtë festival, ka thënë se përgatitjet po shkojnë mirë. 

“Aktualisht jemi në fazën e finalizimit të programit. Shumicën e autorëve tashmë i kemi ftuar, por në ditët në vazhdim do të ftojmë edhe disa të tjerë. Në tërësi,

numri i artistëve - qofshin ata shkrimtarë, muzikantë apo aktivistë kulturorë - shkon mbi 40”, ka thënë Neziraj. 

Lexime, performanca e diskutimet në panele të ndryshme janë ato që do të organizohen edhe sivjet në “Polip”, ku do të marrin pjesë mysafirët e festivalit dhe

artistët vendës. Ceremonia e hapjes do të mbahet mbrëmjen e 10 majit, ndërsa atë natë do të ketë edhe muzikë dhe lexim të poezive. Por Neziraj ka

përmendur një të veçantë, që “Polipin” e këtij viti e dallon nga dy edicionet e para.

“Festivali, përtej atij karakterit regjional që ka pasur deri më tani, tash ka marrë karakter të plotë ndërkombëtar”, ka thënë Neziraj. 

Veç prezencës së artistëve nga Kosova, Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, në festival janë ftuar edhe shkrimtarë e artistë të tjerë nga

Gjermania, Izraeli, Hungaria, Suedia, Spanja, Qiproja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe sivjet festivali ndërkombëtar i letërsisë “Polip” bashkorganizohet

nga Qendra Multimedia (Prishtinë) dhe organizata kulturore BETON (Beograd).

Në kuadër të “Polipit” të sivjetmë do të përkthehen dhe botohen edhe dy libra. Libri biografik i Shkëlzen Maliqit, “Shembja e Jugosllavisë, Kosova dhe rrëfime të

tjera” është përkthyer në serbisht dhe do të botohet së shpejti në Serbi nga BETON. Ndërsa në Kosovë, qendra “Multimedia” do të botojë romanin e autorit serb

Sasha Iliq “Rënia e Kolumbisë”. 

“Të dy këta libra janë përkthyer nga Anton Berishaj dhe pritet të dalin para publikut deri në qershor të këtij viti”, ka thënë Neziraj, teksa ka treguar se vitin që

shkoi “Polip” ka mbështetur botimin e dy librave me poezi, atë të Arben Idrizit (në serbisht) dhe të Milos Zhivanoviqit (në shqip). 

Sivjet festivalin e mbështesin financiarisht Allianz Kulturstiftung, The Olof Palme International Center, Swedish Institute, TRADUKI e Goethe Institute. Ndërkohë,

organizatorët po presin mbështetje edhe nga disa partnerë të tjerë, vendës e ndërkombëtarë. 
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